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Hned  na  počátku  oponentského  posudku  dovolte  konstatování,  které  narůstalo 
společně s počtem prostudovaných stran této práce:  diplomová práce autorky Beáty Tisucké 
je práce svého druhu výjimečná a překračuje obvyklé hranice diplomových prací. V tom je 
její velká přednost i odvaha. Nezapomeňme, že autorka dává na váhy výkladu trojice krajina – 
jazyk  –  člověk  i  svou  vlastní  básnickou  tvorbu.  V tom však  spočívá  i  její  potencionální 
slabina  –  nejde  o  standardní  vyjadřování,  což  by  bylo  jen  obohacením,  ale  často  není 
jednoduché vysledovat výkladovou linku přes téměř básnické odbočky a jazyk práce. Jako 
příklad mohu uvést “Dodávám, že Genia loci si  nelze naklonit  na svou stranu jednoduše, 
podle mého názoru se jedná o uvědomělou práci s vlastní imaginací, s vlastními pozorovacími 
schopnostmi a konečně (nechci, aby to znělo příliš melodramaticky) s vlastní duší“.  (str. 34-
35). Připodobněním k ženě bych krajinu popsala jako zralou a zkušenou dominu, která ráda 
štěbetá. Ano, krajina je drbna. Má neustálý přehled o tom, jak se věci mají „vedle“, ..(str. 42).

Práce se zabývá krajinou z kulturologického hlediska, konkrétně jde o vztahy krajiny-
jazyka a člověka a navazuje tak na úspěšnou řadu zajímavých prací na toto téma na katedře 
kulturologie. Je zde otevřených mnoho témat, až příliš mnoho, je vidět fascinace literaturou, 
která  souzní  s vlastními  kultivovanými  pocity  a  prožitky.  Méně a  do  hloubky  ve  smyslu 
konceptuálního výkladu a kritického porovnání by na některých místech v první části práce 
bylo rozhodně více.  

Na druhé straně je třeba přiznat, že se implicitně autorka drží kulturologických pojmů 
jako  je  vytváření  symbolů  v krajině  –  dokumentuje  na  vodě,  lesu,  vidí  krajinu  jako 
interpretovaný text, tedy jako kulturní konstrukci a výsledek lidského působení na divočinu – 
tedy kulturní krajinu sensu C.O. Sauer.  Z metodologického hlediska však je škoda, že právě 
tyto  nosné  koncepce  nejsou  zmíněny  explicitně  i  s kritickou  poznámkou  až  kam  se  dají 
v případě krajiny uplatnit.  

Cílem práce bylo ….“uchopení trojice krajina – jazyk – člověk v nových souvislostech, které 
by tyto pojmy osvětlily v prostoru mezi konkrétními zkušenostmi jedinců a abstrahovanými 
poznatky  humanitních  věd,  aniž  by  se  anulovaly  navzájem.  Pokusila  jsem se  zde  také  o 
spolupráci racionálních a emocionálních složek lidského myšlení při studiu různých aspektů 
krajin. (str.6) 

Práce  o  celkovém  rozsahu  89  stran  je  rozdělena  na  množství  podkapitol,  jde  o 
podrobné dělení,  kde jsou slibné názvy např. Divočina, příroda a krajina, jejich vzájemný 
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vztah a prostoupení.  To s sebou nese řadu zajímavých metodologických problémů, šíře práce 
však nedovoluje jejich uchopení. 

Jde o dvojí  text, dvojí  reflexi,  uměleckou a vědeckou.  Aniž by to bylo explicitně 
řečeno,  jsme  svědky  pokusu  o  kulturologickou  syntézu  krajiny  jako  prostoru  k bydlení. 
Otázka  je,  nakolik  je  taková syntéza  možná,  přes  odlišné  koncepty  ekologické,  estetické, 
kulturologické a uměnovědní, ale rozhodně stojí za to se o ni odvážně pokoušet,  a to i volbou 
neobvyklých pro diplomovou práci prostředků poezie, jazyka, a reflexí.   

Kritické poznámky pro další pokračování tématu: 

- Autorem studie o estetice německého lesníka Heinricha von Salische, -  je  Karel 
Stibral:  Lesní estetika Heinricha von Salische a její čeští následovníci. In  Člověk, krajina,  
krajinný  ráz. Brno :  Masarykova univerzita,  2009.  Neuveden,  ISBN 978 -80-210-5090-7, 
pp. 35-45. Pavel Klvač je editorem ne autorem. .Z dalších studií  na téma Salisch - Karel 
Stibral: Líbí se nám uschlý les? Slovo estetika k Šumavě.  Ekolist přístupné na webu. 

- Nepochopil jsme zcela několikeré citace   BIBLIOGRAPHY  \l 1029 za kterými je 
uvedena řada autorů, např.  Jiří Sádlo, v textu hojně citovaný. 

- Chybí základní definice, spíše koncept krajiny – je to text, živý systém (to autorka 
prostřednictvím  V.  Cílka  zmiňuje),  je  to  báseň,  hmota,  symbol,  prostor  pro  divočinu  i 
člověka…. tolik jsem vyčetl, ale přesto konceptuální analýza chybí a zvláště v takovém typu 
práce je potřebná. S pojmem kultura se pracuje ve tradičním protipřírodním smyslu, i tak by 
bylo dobré zdůraznit v čem je tento koncept pro krajinu nosný.  

- Základní moderní práce, (byť pouze české a  české překlady,  několik německých 
studií, o kterých se nic bližšího nedozvíme a žádné anglické) na toto téma jsou dobře 
využity, někdy až nadužity – to se týká Václava Cílka „pěvce krajiny“  podle autorky, kde 
celá kapitola a jihočeské krajině se nese v duchu přitakání jeho postřehů a porovnání se 
Stehlíkovou Zemí zamyšlenou. Očekával bych trochu kritický odstup, právě pro osobní 
zkušenost  autorky s jihočeskou krajinou a  jejími  obyvateli.  Ke  cti  budiž  připsáno,  že 
název kapitoly je výmluvný - Dvě města jak příklady subjektivního vnímání a prožívání 
charakteru  míst.  Jen  osobní  poznámka:  Cílek  –  opravdu  barva  vody  v řece,  skála  a 
písmeno S nebo pro zasvěcence Omega nebo Alfa (záleží zda ze seberu nebo z jihu) má 
takový  vliv  na  všechno  kolem?  Papírny  Větřní  za  komunismu  vypouštěním  celulózy 
přímo  do  města  byly  pro  mne  reálný  symbol  totálního  úpadku,  ignorace  kulturního 
dědictví  a primitivního materialismu.  

- Jazyk práce je čtivý, místy básnický, prakticky bez překlepů a gramatických chyb až 
na jednu výjimku: str.  65 Přiblížení se k dalekému cíly. To se však nedá říci o anglickém 
resumé a jeho mechanickém překladu,  uvádím jen že se používá v literatuře wildneress ne 
wildness ve smyslu divočina. 

- Oceňuji dobré porozumění barokní krajině a jejím ambicím otevřít se řádu a prostoru, to je 
velmi  dobrá  část  práce,  prožitá  a  vyargumentovaná.  Na druhé  straně  není  mi  jasné  proč 
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opouštíme  kompaktní  výklad  o  krajině  jižních  Čech  a  skáčeme  do  oblíbeného  příkladu 
Schlikovské  krajiny  kontra  krajina  Valdštejnská  ve  východních  Čechách.  Ještě  klasičtější 
příklad věčného božího řádu živých a  mrtvých bychom našli   například v krajině Kuksu 
hraběte Šporka. Co se týká přenášení Lorety (a ve své podstatě božského obrazu Jeruzaléma) 
do jiných prostředí a kultur, stejně jako smysl poutnictví, jeho očekávání a zklamání, mohu 
doporučit knihu Mýtus a geografie, Hermann  a synové, 2008 (Starý, J. Fišerová, S. editoři) . -  
- Oceňuji také vhodné obrazové přílohy na konci práce. 

Otázky oponenta:

• Jaký koncept definice krajiny autorka používá, byť implicitně?

• V závěru mi jako oponentovi chybí, v čem spočívají ony nové souvislosti krajina – 
jazyk – člověk uvedené v cílech  práce, i když se jich v textu autorka poctivě dotýká a 
cituje mnoho autorů. 

• Vzhledem k porozumění barokním zahradám a spojení řemesla a umění mě zajímá 
názor autorky na umístění točny v barokní zahradě krumlovského zámku. 

Celkově máme co do činění s poměrně odvážným pokusem o kulturologickou syntézu krajiny 
z mnoha  pohledů  –  textu,  bydlení,  genia  loci,  přebývání  člověka  ve  světě.  K tomu  jsou 
využity prostředky poezie,  reflexe, odborné texty. Výsledkem je zajímavá práce,  ukazující 
krajinu (hlavně jižních Čech) jako komplikované kulturní dědictví, kterému není tak snadné 
porozumět pomocí materialistického chování a pozitivistických argumentů, bez zapojení citů, 
idejí a jisté pokory před tajemstvím krajiny. I když s těmito argumenty nebude žádný územní 
plánovač krajiny natož developer souhlasit, považuji právě tento postoj za největší přínos (byť 
přímo  nezamýšlený)  této  diplomové  práce.  Pro  pokračování  tématu  by  bylo  dobré  se 
soustředit  explicitně  na  koncepty  umožňující  uchopit  krajinu  jako  živý  organismus 
samozřejmě včetně lidské společnosti a kultury. 

Závěr: Autorka Beáta Tisucká v předkládané diplomové práci  naplnila cíle práce, pracuje 
adekvátně s literaturou, práce je psána kultivovaný jazykem na mnoha místech básnického 
vyjádření. Předkládaná diplomová práce splňuje požadavky, kladené standardně na tento typ 
prací. Kritické připomínky by měly sloužit k další profilaci tématu a nesnižují zásadně kvalitu 
předkládané  práce.  Z     výše  uvedených  důvodů  navrhuji  diplomovou  práci  Beáty  Tisucké   
k     obhajobě  s     celkovým  hodnocením  výborně  v     závislosti  na  vypořádání  se  s     otázkami  a   
připomínkami.  

PhDr. Miloslav Lapka, CSc. v.r. 

FFUK Praha, EF JU

                                                                                                           V Českých Budějovicích, 14 září 2011
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